
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/6322/816.

Benyújtás dátuma: 2019-06-20 15:38

Parlex azonosító: TQYJ6HOG0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Dr. Gurmai Zita 
(MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), 
Dr. Varga László (MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Kunhalmi Ágnes 
(MSZP), Mesterházy Attila (MSZP), Molnár Gyula (MSZP), Szabó Sándor (MSZP), Tóbiás 
József (MSZP), Tóth Csaba (MSZP)
Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY 
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Törvényjavaslat címe: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Népjóléti bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

10. §

(1) A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott
előirányzat  terhére  különös  méltánylást  érdemlő  körülmények  esetén  méltányossági  alapon
megállapításra  kerülő  nyugellátásra  [200,0]500,0 millió  forint,  méltányossági  alapú
nyugdíjemelésre  [800,0]1  500,0 millió  forint,  egyszeri  segélyre  [600,0]1  000,0 millió  forint
használható fel.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. §

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



Módosítás jellege: módosítás

15. §

A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen
belül  az  adott  előirányzat  terhére  különös  méltánylást  érdemlő  körülmények  esetén  táppénz,
csecsemőgondozási  díj  és  gyermekgondozási  díj  megállapítására együttesen 200,0 millió  forint,
rokkantsági,  rehabilitációs  ellátás  megállapítására  [150,0]1  000,0 millió  forint,  a  korábbi
rokkantsági  nyugdíjasok  kártalanítására  100  000,0  millió  forint  a  3.  Természetbeni  ellátások
alcímen  belül  az  adott  előirányzat  terhére  különös  méltánylást  érdemlő  körülmények  esetén
gyógyító-megelőző  ellátásra  2611,3  millió  forint,  gyógyszertámogatásra  10  000,0  millió  forint,
gyógyászati segédeszköz támogatásra 2400,0 millió forint használható fel.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

64. §

(1) A Gyvt.
a)  20/A.  §  (1)  bekezdése  szerinti  alapösszegű  támogatás  esetenkénti  összege  a  2020.  évben
gyermekenként [6000]12 000 forint,
b) 20/A. § (2) bekezdése szerinti emelt összegű támogatás esetenkénti összege a 2020. évben
gyermekenként [6500]13 000 forint,
c)  20/B.  §  (5)  bekezdése  szerinti  pótlék  esetenkénti  összege  a  2020.  évben  gyermekenként
[8400]15 000 forint,
d)  66/L.  §-a  szerinti  helyettes  szülői  díj  legalacsonyabb  összege  -  gyermekenként,  fiatal
felnőttenként - a 2020. évben [15 000]25 000 forint/hó.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. § (2) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Szoctv.
a) 38. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjának a Szoctv. 39/A. §-a szerinti havi összege a
2020. évben [123 910]150 000 forint,

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. § (2) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás
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(2) A Szoctv.
c) 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege a 2020. évben [39 365]90 000 forint.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 4. § (2) bekezdés a)
pontja szerinti  első utalási  összeg  [42 500]70 000 forint,  a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
második és harmadik utalási összeg [44 600]75 000-[44 600]75 000 forint, ha a gyermek a 2020.
évben született.

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 66. §
Módosítás jellege: módosítás

66. §

A Szoctv.
a) 50/A. § (8) bekezdése szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege a 2020. évben [12 000]24
000 forint,
b) 50/A. § (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege a 2020. évben [6000]12 000 forint.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet I. Fejezet 11. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

I. ORSZÁGGYŰLÉS

  11
Közszolgálati médiaszolgáltatás 
támogatása

    1 Közszolgálati hozzájárulás [75 016,4] 16,4 /-75 000,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet IX. Fejezet 1. Cím
Módosítás jellege: módosítás

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

  1
A helyi önkormányzatok általános működésének és 
ágazati feladatainak támogatása

    3
A települési önkormányzatok egyes szociális és 
gyermekjóléti feladatainak támogatása

[163 672,8] 192     024,5
/+28 351,7 m.

kiadás/
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    4
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása

[82 482,2] 160     000,0
/+77 517,8 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet IX. Fejezet 2. Cím 2. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

  2
A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő 
támogatásai

    2
A települési önkormányzatok egyes szociális és 
gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása

[21 941,1] 26     941,1
/+5 000,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 32. Cím 5. Alcím 1. Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  32 Központi kezelésű előirányzatok

    5
A PTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
bevételek és kiadások

      1 Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelése [77 000,0] 100,0
/-76 900,0 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XIV. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 56. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Ágazati célfeladatok

      56
Kormányzati infokommunikációs 
szolgáltatások

[66 552,1] 552,1 /-66 000,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XIV. Fejezet 20. Cím 4. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4 Egyéb feladatok támogatása
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      2
Biztos Kezdet 
Gyerekházak

[830,0] 2     000,0 /+1 170,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XV. Fejezet 5. Cím 1. Előirányzat-csoport 3. 
Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

  5
Közbeszerzési és Ellátási 
Főigazgatóság

    1 Működési költségvetés
      3 Dologi kiadások [30 600,8] 500,8 /-30 100,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 32. Alcím 33. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI 
MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    32 Közlekedési ágazati programok

      33
Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi 
szakaszának felújítása

[2 337,2] 337,2
/-2 000,0 m.

kiadás/

[61 242,9] 242,9
/-61 000,0 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 14. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    14
A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos 
feladatok

[517,5] 1     000,0
/+482,5 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 17. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
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    17 Egyes szociális pénzbeli támogatások
      1 Gyermekvédelmi Lakás Alap [1 240,0] 2     000,0 /+760,0 m. kiadás/

      6
Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási 
támogatása

[841,0] 2     000,0
/+1 159,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 21. Cím 1. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  21 Központi kezelésű előirányzatok
    1 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
      1 Családi támogatások

        1 Családi pótlék [304 829,3] 600     000,3
/+295 171,0 m.

kiadás/

        2 Anyasági támogatás [6 321,1] 12     000,1
/+5 679,0 m.

kiadás/

        3 Gyermekgondozást segítő ellátás [60 884,1] 180     000,1
/+119 116,0 m.

kiadás/

        4 Gyermeknevelési támogatás [10 945,0] 30     000,0
/+19 055,0 m.

kiadás/

        5
Gyermekek születésével kapcsolatos 
szabadság megtérítése

[3 111,5] 6     000,5
/+2 889,0 m.

kiadás/

        6 Életkezdési támogatás [7 492,0] 12     000,0
/+4 508,0 m.

kiadás/

        7
Pénzbeli és természetbeni 
gyermekvédelmi támogatások

[3 546,0] 7     000,0
/+3 454,0 m.

kiadás/
        8 Gyermektartásdíjak megelőlegezése [862,7] 1     200,0 /+337,3 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 21. Cím 1. Alcím 3. 
Jogcímcsoport 8. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  21 Központi kezelésű előirányzatok
    1 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap

      3
Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő 
szociális támogatások

        8 Járási szociális feladatok ellátása [88 391,9] 138     391,9
/+50 000,0 m.

kiadás/
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Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 21. Cím 1. Alcím 4. 
Jogcímcsoport 1. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA
  21 Központi kezelésű előirányzatok

    1
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 
Alap

      4
Különféle jogcímen adott 
térítések

        1 Közgyógyellátás [17 009,7] 34     000,0 /+16 990,3 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[23 910,0] 10,0
/-23 900,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 11. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXI. MINISZTERELNÖKI 
KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      11
Turisztikai fejlesztési 
célelőirányzat

[59 291,7] 29     302,1 /-29 989,6 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXII. Fejezet 21. Cím 4. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXII. MINISZTERELNÖKI 
KORMÁNYIRODA
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  21 Központi kezelésű előirányzatok
    4 Központi tartalékok
      2 Országvédelmi Alap [378 000,0] 78     000,0 /-300 000,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 29. Cím új 2. Alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS 
KIADÁSAI
  29 Lakástámogatások

    2 Szociális bérlakás-rendszer fejlesztése 10     000,0
/+10 000,0 m.

kiadás/
20     000,0 /+20 000,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLV. Fejezet 5. Cím
Módosítás jellege: módosítás

XLV. KIEMELT KORMÁNYZATI MAGASÉPÍTÉSI 
BERUHÁZÁSOK

  5 Beruházási tartalék [99 987,2] 987,2
/-99 000,0 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXI. Fejezet 2. Cím 1. Alcím 1. 
Jogcímcsoport 1. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

  2
Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó 
kiadások

    1 Nyugellátások
      1 Öregségi nyugdíj

        1 Korhatár felettiek öregségi nyugdíja [2 887 746,0] 2     888     746,0
/+1 000,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXI. Fejezet 2. Cím 1. Alcím 4. 
Jogcímcsoport 2. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
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  2
Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó 
kiadások

    1 Nyugellátások
      4 Egyösszegű méltányossági kifizetések
        2 Egyszeri segély [600,0] 1     000,0 /+400,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXII. Fejezet 2. Cím 2. Alcím 7. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
    2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai

      7
Rokkantsági, rehabilitációs 
ellátások

[281 859,4] 382     709,4 /+100 850,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet III. rész 1. normatíva előirányzat
Módosítás jellege: módosítás

ELŐIRÁNYZAT: [35 079,4]50 000,0 millió forint

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet III. rész 3. normatíva előirányzat
Módosítás jellege: módosítás

ELŐIRÁNYZAT: [36 568,9]50 000,0 millió forint

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet III. rész 5. normatíva előirányzat
Módosítás jellege: módosítás

ELŐIRÁNYZAT: [82 482,2]102 482,2 millió forint

Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet III. rész 5. normatíva igénybevétel feltételei 
b) pont táblázat
Módosítás jellege: módosítás
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Egy lakosra jutó adóerő-
képesség (forint)

Fajlagos összeg korrigált értéke az egy lakosra jutó adóerő-
képesség alapján (forint/étkezési adag)

0-18 000 [570]1 140

18 001-21 000 [542]1 084

21 001-24 000 [513]1 026

24 001-27 000 [485]970

27 001-30 000 [456]912

30 001-35 000 [399]798

35 001-40 000 [342]684

40 001- [285]570

Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet I. pont 8. normatíva előirányzat
Módosítás jellege: módosítás

Előirányzat: [5 000,0]10 000,0 millió forint

Indokolás 

A  családok  kiemelt  támogatása  érdekében  elengedhetetlennek  tartjuk,  hogy  a  minden
gyermeknek eljutó családi pótlék összege végre emelkedjen, ami utoljára 2008-ban változott.
A reálérték veszteség kompenzálása, valamint a gyermekes családok fokozott támogatása miatt
az ellátás megduplázását javasoljuk. Hasonlóan fontosnak tartjuk a  gyermeknevelés fokozott
támogatása érdekében, a GYES, a GYET emelését nagyjából háromszorosára, hiszen az ezek
alapját jelentő nyugdíjminimum (28 500 forint) is 12 éve változatlan. Az anyasági támogatást,
amit a gyermek megszületése után kapnak a családok, duplájára emelnék.

A  rászoruló  gyermekek évi  kétszeri  juttatása  is  jelentősen  veszített  értékéből  az  elmúlt
években, ezért kezdeményezzük az ellátás megduplázását.

A gyermekvédelmi rendszert érintően a helyettes szülő díj  legalacsonyabb összegét 25 ezer
forintra javasoljuk emelni, amelynek mértéke évek óta változatlanul 15 ezer forint.

A Kormány tervei szerint jövőre sem emelkedik a babakötvény első utalási összege, ami 2007
óta ugyanannyi: 42 500 forint. Módosító javaslatunk ezt a problémát orvosolná azzal, hogy a
jövőben, az eddig eltelt évek inflációját követve, az első utalási összeget 70 ezer forintban, a
további két utalási összeget pedig 75 ezer forintban állapítaná meg.
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A bölcsőde, mini bölcsőde támogatása nem emelkedik az idei évhez képest, ezért a tervezett
36,5 milliárd forint helyett 50 milliárd forintot javaslunk erre meghatározni, hogy minél több
férőhely, bölcsőde jöjjön létre. A gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztése elengedhetetlen
a szülők gyermekvállalásának, munkába való visszatérésének támogatása érdekben.

A  gyermekétkeztetés  támogatásának  megduplázását  javasoljuk.  Ennek  egyik  oka  az
élelmiszerek árának drasztikus emelkedése. Képtelenség, hogy az elmúlt évek drágulásai után
ugyanolyan  minőségű  és  mennyiségű  ételt  lehessen  készíteni  a  változatlan  fajlagos
támogatásból, ami a legrosszabb helyzetű település esetén is csupán 570 forint/étkezési adag.
Javasoljuk, hogy ez az összeg 1 140 forintra emelkedjen. Emellett szükségesnek tartjuk, hogy a
középiskolai  évfolyamokon  tanulók  is  100%-os  kedvezményben  részesüljenek,  a  mai  50%
helyett.  Továbbá  kezdeményezzük,  hogy az  iskolai  szünidőben  minden  rászoruló  gyermek
részesülhessen az étkeztetésben. Az adatok alapján ugyanis csökken az ellátottak száma, holott
évközben többszázezer jogosult részesül kedvezményes étkeztetésben.

A  kábítószer-fogyasztás  megelőzésével  kapcsolatos  feladatokra  szánt  forrásokat  is  közel
duplájára emelnénk, tekintettel arra, hogy a droghasználat milyen súlyos társadalmi probléma.

A Biztos Kezdet Gyerekházak működésére jövőre nem jut több pénz, csupán annyi változott,
hogy már  nem a  szociális  tárca,  hanem a  rendészetért  felelős  minisztérium irányítása  alá
tartozik. Szeretnék, ha több pénz jutna - a kormány szavaival élve - a társadalmi felzárkóztatás
támogatására. Ezért az előirányzat 2 milliárd forintra való emelését javasoljuk.

Emellett kezdeményezzük a mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatásának 1,1
milliárd forinttal történő megemelését, a fogyatékossággal élő emberek támogatása érdekében.
Ha a hétszemélyes autók támogatására van 10 milliárd forint, akkor a  mozgáskorlátozottak
támogatására is kell, hogy legyen legalább 2 milliárd forint.

A Gyermekvédelmi Lakás Alap költségvetésének emelését javasoljuk, az állami gondozásból
kikerülő  fiatalok  életkezdésének  nagyobb  támogatása  érdekében,  760  millió  forinttal
bővítenénk az előirányzatot.

A méltányos nyugdíjkassza összegeit nem tartjuk kielégítőnek, ezért a méltányossági alapon
megállapításra kerülő nyugellátásra 500 millió forint, a méltányossági alapú nyugdíjemelésre 1
500,0  millió  forint,  egyszeri  segélyre  pedig  1  000,0  millió  forint  felhasználhatóságát
biztosítanánk.

Továbbá,  kezdeményezzük  a  kivételes  rokkantsági  ellátásra  szánt  150  milliós  keret  egy
milliárd  forintra  történő  emelését,  hogy  minél  több  megváltozott  munkaképességű  ember
számára lehessen támogatást nyújtani.

Az Alkotmánybíróság döntése miatt a Kormánynak kötelessége lenne rendezni a  korábban

11



rokkantsági  nyugdíjban  részesülő  jogosultak  ellátását.  Az  érintettek  kártalanítására,
ellátásainak  emelésére  100  milliárd  forintot  biztosítanánk,  mivel  a  Kormány  láthatóan
egyáltalán nem számolt a jövő évi költségvetésben a megalkotandó jogszabálymódosításokhoz
szükséges források biztosításával.

A járási hivatalok által megállapított  szociális támogatások emelése elengedhetetlen, hiszen
többségük jövőre tizenkettedik éve változatlan. A jövedelmi szegénység csökkentése érdekében
szükség van a  foglalkoztatást helyettesítő támogatás megalázóan alacsony összegének (22
800 forint) 50 ezer forintra történő emelésére.

Az  ápolási  díjban részesülők munkájának elismeréseként  érdemi emelést  javaslunk, annak
közel megháromszorozásával (alapösszeg legyen 90 ezer forint), illetve az újonnan bevezetett
gyermekek otthongondozási díj 50%-os emelésével (összege legyen 150 ezer forint).

Kezdeményezzük a  közgyógyellátás  keretösszegeinek megduplázását, mivel azok jövőre 14.
éve változatlanok maradnak, a Kormány tervei szerint.

Továbbá szükség van az önkormányzatok által nyújtható un.  települési támogatás  keretének
növelésére is,  hogy érdemi segítséget  tudjanak nyújtani  az egyes  településeken a rászoruló
családoknak, és ezzel csökkentsék a jövedelmi szegénységben élők kiszolgáltatott helyzetét.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján úgy látjuk, hogy tovább szükséges bővíteni a  szociális
tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatás keretösszeget, annak ellenére, hogy a Kormány az
előző évhez képest bővíti a keretet. Sokan még mindig fával fűtenek vagy annak hiányában
minden mással, ami veszélyezteti a lakásban élők egészségét, valamint súlyosan szennyezi a
környezetet.  A  Kormány  viszont  minden  központi  szociális  segélyt  megszüntetett  vagy
lecsökkentett,  amiből  tüzelőt  vásárolhatnának  az  érintettek.  Mindezek  miatt  a  keret
megduplázását javasoljuk, tehát 5 milliárd forinttal emelnénk meg az előirányzatot.

A  lakhatási  szegénység  csökkentése  érdekében fontosnak  tartjuk  azt  is,  hogy ne  csak  a
magasabb  jövedelmű  családok  otthonteremtését  támogassa  az  állam,  hanem  a  szociális
bérlakás-rendszer fejlesztésével az alacsony jövedelmű családokat is segítse. Erre 30 milliárd
forintot irányzunk elő.

Mindösszesen  nagyjából  764  milliárd  forintos  átcsoportosítást  kezdeményezünk  a  szociális
támogatások,  a  családtámogatások,  a  szünidei  étkeztetés,  a  szociális  bérlakás  rendszer
beindítására,  a  méltányossági  nyugdíjak,  és  rokkantsági  ellátások  emelésére,  a  jövedelmi
különbségek csökkentése és a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében.
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